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Sammanfattning 
 
Barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänsten har rätt att få information som är 
anpassad så att de förstår den. Detta är en förutsättning för att barn och unga på bästa sätt ska 
kunna vara delaktiga i frågor som rör dem. Trots att lagstiftningen uppdateras kontinuerligt 
för att stärka barnens rätt brister socialtjänsten ofta med att uppnå ett barnperspektiv i frågor 
som rör barn. Syftet med studien var att undersöka ungdomars upplevelser i kontakten med 
socialtjänsten, med fokus på bemötande och delaktighet. Studien är kvalitativ där den 
empiriska grunden utgjorts av semistrukturerade intervjuer med fyra ungdomar i åldern 15-18 
år, som alla varit föremål för en så kallad barnavårdsutredning samt att de tagit emot insats av 
socialtjänsten. Som analysmetod användes en kvalitativ analys där materialet bröts ned i 
koder och kategorier för att sedan analyseras mot tidigare forskning på området. Ur empirin 
går att utläsa att ungdomarna överlag var kritiska mot utredningsprocessen medan de var 
positiva till insatsen. Detta visar sig bland annat grunda sig i ungdomarnas upplevda 
delaktighet, som skiljt sig väsentligt mellan utredning och insats. Utifrån detta gick det att 
identifiera ett bristande barnperspektiv i kontakten med utredande socialarbetare. 
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1. Inledning 
Barns rättigheter i kontakten med socialtjänsten har stärkts över tid (Socialstyrelsen, 2015). 
Det följer av att synen på barn gått från att de är sårbara objekt till aktiva aktörer som kan 
påverka sin egen utveckling (Brodin, 2008; Hultman & Cederborg, 2014; SOU 2015:71). En 
av grundprinciperna i Barnkonventionen, artikel 12, slår fast att alla barn har rätt att bli hörda 
i frågor som rör dem (Utrikesdepartementet, 2006). Barnens rätt inom socialtjänsten är starkt 
reglerad i Socialtjänstlagen, SoL (2012:776) genom 1 kap 1-2 § som berör barnets integritet 
och självbestämmande samt barnets bästa i beslut och åtgärder som rör dem. Barnet har rätt 
att få relevant information och att barnet ska ges möjlighet att framföra sina åsikter (SoL 
11.10). Att barnet får relevant information innebär att den ska vara anpassad så barnet förstår. 
Detta är en förutsättning för att såväl barnets rätt att komma till tals ska tillgodoses som att 
göra barnet delaktig i processen (SOU 2015:71; Seim & Slettebø, 2017). Delaktigheten ska 
vidare vägas mot den unges ålder och mognad, där barn över 15 år har rätt att föra sin egen 
talan i beslut och åtgärder som rör dem (SoL 11.10). Det innebär att barn 15-17 år i hög grad 
ska ges möjlighet att vara delaktig. Många ungdomar som utreds vet emellertid inte varför de 
är under utredning (Egelund, Sundell, Löfholm & Kaunitz, 2007).  
 
De unga uppger att det är viktigt att få möjlighet till att vara delaktiga i frågor som rör dem 
men anger samtidigt att det ofta uteblir (Bijleveld, Dedding & Bunders-Aelen, 2015). 
Forskning har visat att många unga upplever att det är svårt att hålla kontakt med 
socialtjänsten samt att de får otillräcklig information om vad som händer (Rädda Barnen, 
2005; Maskrosbarn, 2015; Socialstyrelsen, 2015). Det framkommer också att de gånger 
socialarbetare inhämtat barnets perspektiv bortser de ändå från det i beslutfattandet, vilket gör 
att de unga inte känner sig lyssnade på (Bijleveld et al., 2015). Trots regelbundna skärpningar 
av lagstiftningen såväl som uppdaterade riktlinjer kring hur barn och unga inom socialtjänsten 
ska bemötas samt hur barnperspektivet ska tillvaratas i praktiken kan det konstateras att 
socialtjänsten i många fall misslyckas med att skapa förtroendefulla relationer med unga 
(Cederborg, 2014). Det har framgått att barn och ungdomar upplever det problematiskt att 
skapa en relation med socialarbetaren, samtidigt som bemötandet och relationen tillskrivs 
avgörande betydelse för att den unge ska kunna vara genuint delaktig (Maskrosbarn, 2016; 
Bijleveld et al., 2015; Socialstyrelsen, 2015). Att bemöta barn och unga på ett sätt som 
underlättar för att de ska känna sig delaktiga i beslut och insatser är till synes en komplex 
uppgift för socialtjänsten. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka ungdomars upplevelser av kontakten med 
socialtjänsten, med fokus på bemötande och delaktighet. 
 
De frågeställningar som uppsatsen avser att besvara; 

-‐   Hur upplever ungdomarna att de blivit bemötta av den/de socialarbetare de träffat?  
-‐   På vilka sätt har ungdomarna upplevt delaktighet i insatser och beslut som gällt dem? 
-‐   På vilket/vilka sätt kan barnperspektivet och barn/ungdomars delaktighet i mötet med 

socialtjänsten utrönas? 
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2. Kunskapsöversikt                                                                             
 I följande avsnitt presenteras en förklaring och distinktion av begreppen barnperspektiv och 
barns perspektiv. Här redogörs även för forskning angående synen på barn där begrepp som 
barn som aktör, subjekt och objekt behandlas. Vidare presenteras tidigare forskning om  
barnperspektivet i socialtjänsten, ungas delaktighet, föräldrarnas inverkan på barnets 
delaktighet, bemötande och ungdomars upplevelser av socialtjänstens bemötande. 

2.1 Barnperspektiv och barns perspektiv                                                                
Barnperspektiv och barns perspektiv är två olika begrepp med olika innebörd där barns 
perspektiv är ett inifrånperspektiv och barnperspektiv är ett utifrånperspektiv (Brodin, 2008). 
Barns perspektiv hänvisar till barnets subjektiva upplevelse av sin livsvärld. Barnperspektivet 
skapas av vuxna när de försöker tolka och förklara barns perspektiv (Pramling Samuelsson, 
Sommer & Hundeide, 2011).  

2.2 Barn som aktör, subjekt och objekt                                                                                                                   
Barns position i samhället som egna individer med rättigheter har sedan tidigt 1900-tal stärkts 
med hjälp av gällande socialtjänstlag och ratificeringen av FN:s barnkonvention (Hultman, 
2013). Barnkonventionens principer finns i gällande socialtjänstlag och reglerar bland annat 
principer om barns rättigheter i stort, barns rätt att få sina röster hörda i ärenden som rör dem 
samt barns rätt att delta i beslut som rör dem (Cederborg, 2014; Socialstyrelsen, 2015). Barn 
har historiskt sett varit mer eller mindre exkluderade från det sociala rummet och setts som 
passiva individer. Hur vuxna ser på barn har över tid förändrats och förskjutits till att se på 
barn som kompetenta aktörer (Brodin, 2008; Hultman & Cederborg, 2015; SOU 2015:71). 
Barn är således inte passiva utan behöver betraktas och behandlas som sociala aktörer, med 
skilda förutsättningar och som påverkas av sina erfarenheter. Vad beträffar socialtjänstens 
arbete med barn behöver detta genomsyra hela arbetet, så som att barn och ungas åsikter 
måste tas tillvara och barns perspektiv behöver inkluderas i beslut (Cederborg, 2014; Ponnert 
& Rasmusson, 2015; Socialstyrelsen, 2015). Det är av hög vikt att inhämta barns perspektiv i 
frågor som rör deras liv. I detta är det emellertid viktigt att inte lägga över ansvaret för 
situationen eller utfall av beslut på barnen (Rasmusson, 2011).  

Att se barn som aktiva subjekt, betyder att se barnen som individer samtidigt som de ingår i 
en familj. Det betyder också att barnen likt vuxna har rättigheter som ska beaktas (SOU 
2015:71) men att de kan behöva hjälp och stöttning av vuxna för att tillämpa dem 
(Rasmusson, 2011). Det finns även ett synsätt på barn som objekt där de ses som sårbara i 
behov av skydd (Ponnert & Rasmusson, 2015).  

2.3 Barnperspektiv inom socialtjänsten                                                                                           
Inom socialtjänsten regleras barnperspektivet genom bland annat Socialtjänstlagen 1 kap 2 § 
där det framgår att vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Andra stycket 
anger att vid åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser ska vad som är bäst för barnet 
vara avgörande. Vad som är barnets bästa definieras inte närmare i lagtexten utan bedöms i 
varje enskild situation (Socialstyrelsen, 2015). Något som betonats är att barnets egna 
berättelser, åsikter och önskemål måste finnas med när det ska utrönas vad som är barnets 
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bästa. I 11 kap. 10 § SoL behandlas att barnet ska få relevant information och ges möjlighet 
att framföra sina åsikter. Vidare är det viktigt att ta reda på om barnet eller ungdomen har 
förstått den information som getts. Barnet ska regelbundet informeras om vad som planeras 
som har med dennes situation att göra och informationen ska anpassas så att den unge kan ta 
till sig den (Socialstyrelsen, 2015). 

I praktiken innebär ett barnperspektiv att den som fattar beslut i frågor som rör barnet ska 
pröva om och i så fall om och hur det påverkar barnet (Socialstyrelsen, 2015). Då åtskillig 
forskning pekar på ett bristande barnperspektiv i socialtjänstens arbete med barn och unga är 
det nödvändigt att utveckla rutiner och riktlinjer som underlättar arbetet i att se barn som 
aktiva aktörer (Cederborg, 2014). Dessa riktlinjer behövs dels för att socialtjänsten måste leva 
upp till de lagar som gäller för att uppnå ett barnperspektiv men också för att forskning visat 
att barnen genom sina erfarenheter och upplevelser kan påverka sin egen utveckling. 

Barns status i barnavårdsutredningar behöver höjas (Hultman, 2013). Barns rätt att komma till 
tals och rätt till skydd kolliderar i att barnen har olika förutsättningar för att föra sin egen talan 
beroende på ålder, mognad, erfarenheter och nuvarande situation menar Hultman (2013). För 
att tillvarata och förse barnet med sina rättigheter behöver den som har ansvar för detta vara 
medveten om att alla barn är olika och att de olika variablerna måste vägas mot de 
kontextuella villkoren för att på bästa sätt tillåta barnet att föra sin talan (Rasmusson, 2011). I 
praktiken innebär det att som socialtjänstlagen är uppbyggd idag, vad gäller barns och deras 
delaktighet i frågor som rör dem, har socialarbetare tolkningsföreträde för både barnets 
förmåga och barnets bästa (Hultman, 2013). 

2.4 De ungas delaktighet                                                                                                               
Att göra de som omfattas av en barnavårdsutredning delaktiga är inte bara viktigt utifrån att 
det finns lagar och regler som kräver det, utan också för att utredningen ska leda fram till ett 
balanserat beslutsunderlag (Egelund, Sundell, Löfholm & Kaunitz, 2007). Det är dock svårt 
att få barnen att känna att de varit delaktiga, många unga som utreds vet inte varför de är 
under utredning eller vad det innebär (Egelund et al., 2007). Det har visat sig att barn ofta 
önskar få samma förutsättningar att redogöra för sin bild av situationen som föräldrarna. 
Barnen vill bli lyssnade på och sedda som egna individer som precis som föräldrarna bör få 
möjlighet att skapa en allians med utredaren (Cederborg & Karlsson, 2001; Bell, 2002; 
Claezon, 2003). Barnen vill också ta del av lämplig information som gäller dem och vara 
delaktig vid beslut av lämplig insats (Bell, 2002). De vill ha regelbunden kontakt med 
socialtjänsten och få vara med och utforma hur kontakten ska se ut (Socialstyrelsen, 2015).  

Bijleveld, Dedding & Bunders-Aelen (2015) har i en litteraturöversikt tittat på faktorer som 
påverkar barns deltagande inom den sociala barnavården, både ur ett barn- och 
socialarbetarperspektiv. Det råder här konsensus kring vikten av att barnen är delaktiga i 
beslut som rör dem. Trots detta händer det inte så ofta, menar Bijleveld et al. (2015). Det 
verkar också som att trots att socialarbetaren inhämtar barnets perspektiv så är det inget som 
tas i beaktande vid t.ex. beslut. Både barn och socialarbetare var överens om att deras relation 
är viktigt för att delaktigheten ska vara betydelsefull. Barnen menar att relationen är viktig för 



  

   6  

att de ska känna sig bekväma med att berätta saker för socialarbetaren och för att känna att de 
blir tagna på allvar. I studien framkom det även att barn och socialarbetares syn på delaktighet 
skiljer sig (Bijleveld et al., 2015). Barnen tyckte att delaktighet betyder att de ska ha möjlighet 
att påverka de beslut som är viktiga för dem. Barnen tyckte också att delaktighet betyder att 
de blir tagna på allvar och lyssnade på. Barnens delaktighet ur socialarbetarens perspektiv 
innebar att barnen får möjlighet att delta i samtal samt att få ta del av information i ärendet. 
Det framgick också som att barnen sällan håller med socialarbetaren om vad problemet är. Då 
ter det sig naturligt att ifrågasätta huruvida socialarbetaren i dessa lägen vet vad som är 
barnets bästa, menar Bijleveld  et al. (2015). Med kunskap om att barn tycker att det är viktigt 
att få möjlighet att vara delaktig i frågor som gäller dem berättar socialarbetare att de ofta gör 
bedömningen att det inte är lämpligt för barnen att vara delaktiga. Det framgår att 
socialarbetarna ser barn som sårbara individer som är i behov av skydd vilket bidrar till att 
barnen fråntas möjligheten till att vara delaktiga i frågor som gäller deras situation (Bijleveld 
et al., 2015). Möjligheten till delaktighet för barnen påverkas även av socialpolitiska mål, 
riktlinjer och rutiner inom organisationen där socialarbetarens administrativa skyldighet i sin 
tur kan inverka på barnets förutsättningar för att både vara delaktig och uppleva delaktighet 
(Egelund et al., 2007). Perlinski (2010) har i sin avhandling bland annat kommit fram till att 
den nuvarande vanligaste typen av organisering av socialtjänsten, den specialiserade, 
försvårar den enskilda socialarbetarens möjlighet att bygga relationer med klienter samt att 
arbeta med ett helhetsperspektiv. 

I en Irländsk studie (McCarthy, 2016) har ungdomar bosatta på vad som motsvarar svenska 
HVB-hem (Hem för Vård och Boende) fått berätta om sin möjlighet till delaktighet i beslut 
som gällt dem. Svaren varierade och vissa ungdomar angav att de fått möjlighet att göra sin 
röst hörd och även varit involverade i beslutsfattandet tillsammans med socialarbetaren. 
Andra ungdomar svarade att de inte ens blivit tillfrågade och att de inte visste att de hade rätt 
till delaktighet. Resultaten pekar i det här fallet på att graden av delaktighet styrts av den 
enskilda socialarbetarens motivation, erfarenhet och attityd. Även utredningens genomförande 
och utfall påverkas av den enskilde socialarbetaren (Sundell & Karlsson, 1999).  

I en studie som den ideella föreningen Maskrosbarn (2016) sammanställt uppgav ungdomarna 
att de under utredning känt sig förvirrade. När de fått information har den inte varit anpassad 
och de har inte förstått den. Många ungdomar angav även att de inte fått ta del av utredningen 
som skrivits om dem. 

2.5 Föräldrarnas inverkan på barnets delaktighet                                                                         
I barnavårdsutredningar har barn en tendens att bli osynliga då utredaren inhämtar 
information om barnets situation främst genom föräldrar, släktingar och andra professionella 
(Östberg, 2010). Att inte inhämta barnets perspektiv verkar vara en medveten strategi för att 
inte skada alliansen mellan utredare och förälder eller att barnet anses vara för ung eller inte 
trovärdig. Fokus ligger ofta på föräldrarnas problem snarare än barnets behov (Östberg, 
2010). Jernbro (2015) har i sin avhandling belyst att våldsutsatta barn som på eget initiativ 
berättat för socialtjänsten om sin utsatthet inte fått det stöd de väntat sig. Att barnperspektivet 
inte prioriterats har Cederborg (2014) belyst genom att det funnits fall där socialtjänsten haft 
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kännedom om att barn bevittnat våld inom familjen och ändå inhämtar utredaren information 
endast från föräldrar. Senare har det framkommit att barnen inte bara bevittnat våld utan även 
själva blivit utsatta för fysisk misshandel. Detta tyder på att socialtjänsten i vissa allvarliga 
fall försummar barnets perspektiv och istället prioriterar ett föräldraperspektiv trots oro kring 
barnet, menar Cederborg (2014). 

Socialarbetare har berättat att föräldrar kan vara motvilliga till att socialarbetarna ska få prata 
med barnen ensamma och det finns en oro att alliansen mellan socialarbetare och förälder kan 
bli skadad av detta (Seim & Slettebø, 2017). Det visade sig att när socialarbetarna hade 
kunskap om betydelsen av att träffa barnen i enrum var de mer motiverade och engagerade i 
att övertala föräldrarna till att få samtala enskilt med barnen. När föräldrarna fick information 
om barnets rätt till delaktighet samt att socialarbetaren underströk detta som rutin gav det 
dock ofta lyckat utfall. Socialarbetarna uppgav att de vill ha samtal med barnen och hämta in 
deras perspektiv och även göra barnen delaktiga i beslutsfattandet. Trots detta uppgav 
socialarbetarna att det inte sker i praktiken. Seim & Slettebø (2017) menar att det är i princip 
omöjligt för barnen att framföra sina åsikter om de inte har nödvändig tillgång till tjänsterna. 
Barnen behöver få information om vad de kan förvänta sig i kontakten med socialtjänsten. 
Socialtjänsten behöver nå ut och vara tillgänglig för barn och enkla att komma i kontakt med 
(Socialstyrelsen, 2015). 

2.6 Bemötande 
I öppenvårdsarbetet med unga vuxna med psykosociala problem är relationen mellan klient 
och behandlare en nyckel för att bygga upp en förändringsprocess (Skogens, von Greif & 
Ekström, 2017). Grunden läggs av att behandlaren visar sig genuint engagerad i klienten och 
att bygga en bärande relation (Skogens et al., 2017). Vidare blir denna allians mellan klient 
och behandlare en grund för behandlaren när denne i nästa steg måste använda sin 
professionalitet för att applicera passande metod. Skogens et al. (2017) menar att för att dessa 
ovanstående punkter ska fungera krävs även organisation som har medel för att ge 
behandlaren den kunskap som behövs, detta i form av utbildning i olika metoder. 
Organisationen har även ansvar för att bland annat vägleda behandlaren och erbjuda 
handlingsutrymme samt visa var gränserna går (Skogens et al., 2017) 

I Sjöbloms (2002) avhandling uppmärksammades det att socialtjänsten i vissa fall har ett 
bristfälligt bemötande mot ungdomar. Sjöblom (2002) menar att det finns en kategori 
ungdomar som har en icke-position trots att de är femton år eller äldre och därmed har rätt att 
föra sin egen talan (11.10 SoL). Med icke-position menar Sjöblom (2002) att ungdomar som 
på egen hand tar kontakt med socialtjänsten och vill bli företrädda och berättar om sin 
ohållbara hemsituation inte passar in i socialtjänstens invanda arbetssätt. Enligt Sjöblom 
(2002) bemöter socialtjänsten ungdomarna utifrån ett familjeorienterat förhållningssätt vilket 
gestaltar sig som att försöka lösa problemen genom att involvera och eftersträvar att jobba 
ihop familjen. Detta innebär i praktiken att ungdomens intressen undermineras socialtjänstens 
för familjesammansättningens skull. Sjöblom (2002) menar att det familjeorienterade 
förhållningssättet fungerar som en kontroll- och maktfunktion över de unga då de förväntas 
ingå i familjen så långt det går och om det skulle brista så träder socialtjänsten in och placerar 
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den unge. Ett annat begrepp som går hand i hand med det familjeorienterade är det 
relationsorienterade förhållningssättet som bygger på tanken om att relationen mellan barnet 
eller den unga och anknytningspersonerna är viktig och oersättlig för barnets fortsatta 
utveckling (Ponnert, 2015). Denna tanke gäller även då barnen varit så utsatta att de blivit 
placerade utanför hemmet. Då kommer den i uttryck genom återföreningsprincipen, vilken 
innebär att barnet ska återvända till sina vårdnadshavare efter avslutad placering i de fall det 
inte strider mot barnens vilja (Ponnert, 2015). Denna återföreningsprincip är i vissa fall 
problematisk för ungdomar som inte vill återförenas. Ungdomarna blir oroliga över ifall de 
ska behöva flytta hem om de mår för bra i familjehemmet vilket i sin tur gör att de upplever 
att de inte vågar eller kan berätta hur de känner till sin socialarbetare (Maskrosbarn, 2016).   

2.7 Ungdomars upplevelser av socialtjänstens bemötande 
Rädda Barnen har 2005 sammanställt en bok där 50 barn och ungdomar mellan 7-20 år som 
var placerade i samhällsvård har fått berätta om bland annat sina upplevelser av kontakten 
med socialtjänsten. Bra möten med socialtjänsten beskrev de unga bland annat i termer av att 
socialarbetarna lyssnar och förstår, kan vara bra att prata med, att de kommer med olika 
förslag på hjälp, pratar så man förstår, ger bra råd och "man får den hjälp man vill ha". De 
unga lyfte också att det blir bra möten när man är överens. Vad de unga tyckte var 
"minusfaktorer" i mötet med socialtjänsten handlade bland annat om när de inte blir lyssnade 
på, att löften inte hålls, de bestämmer saker över huvudet på en och att de ger mer ansvar än 
vad man som barn/ungdom klarar av. Det nämndes att socialtjänsten glömt att fråga vad den 
unge ansett om ett beslut. Vidare menade flera att socialarbetarna är svåra att nå och nämner 
att handläggarna inte ringer upp och "man får aldrig tag i dom". Sammanfattningsvis lyftes 
fler minusfaktor än plusfaktorer i mötet med socialtjänsten. De unga som deltog tillfrågades 
även om deras egna förslag på förändringar. Vad gäller kontakten med socialtjänsten nämndes 
då att de unga önskar mer och kontinuerlig kontakt med socialtjänsten samt att det inte ska 
vara så många olika personer man möter. 

I den ideella föreningen Maskrosbarns rapport ”Frågar man inget – får man inget veta” (2015) 
har även där 50 ungdomar intervjuats om deras upplevelser i kontakten med socialtjänsten. 
Ungdomarna har angett att de upplever att socialarbetaren lyssnar mer föräldrarna än på dem, 
och att det upplevdes som att det ändå inte spelade någon roll vad ungdomen berättade för 
socialarbetaren då den ändå inte skulle använda sig av det. I utredningsprocessen hade många 
ungdomar upplevt socialtjänstens förfarande, både i utredning, beslut om insats och insats 
som väldigt fyrkantigt, att det fanns en färdig struktur som trots ungdomens individuella 
behov inte gick att rucka. Ungdomarna har också angett att de upplevt att utredningarna tar 
lång tid och att de under utredningar fått otillräcklig information om vad som kommer hända 
vilket har lett till att de blivit oroliga. Det framkommer också i rapporten att många ungdomar 
upplever att de blivit orättvist bemötta av socialtjänsten och inte vågat berätta det för någon. 

I rapporten ”Jag är bara en påse med pengar” (Maskrosbarn 2016) har ungdomar angett att de 
behöver ett bra bemötande och en relation till utredaren för att de ska känna sig trygga i 
kontakten. Detta menar de att de inte har fått. Ungdomarna beskriver ett behov av en stabil 
vuxen att kunna vända sig till när det behövs, men menar samtidigt att det är svårt att uppnå 
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en sådan relation i kontakten med professionella. Flera av dem har träffat väldigt många olika 
socialarbetare och menar att det är påfrestande att måsta börja om från början med varje, samt 
att omsättningen tar dem än längre ifrån möjligheten till en bra relation med sin 
socialarbetare.  

I Claezons (2003) studie har ungdomar berättat om hur socialarbetare lyckas att skapa en 
tillitsfull relation genom att lyssna på och vara engagerad i ungdomens situation. Ungdomarna 
säger även att de behöver tid för att relationen till socialarbetaren ska etableras. Ungdomar har 
också berättat om positiva möten där som stärkt relationen till socialarbetaren. Dessa möten 
var allt från att ungdomen blivit bjuden på en glass under en promenad eller bara att träffas 
och prata på en neutral plats (Claezon, 2003).  

3. Metod 
I följande avsnitt presenteras vilka metoder som använts i utformandet av denna studie. Här 
ges beskrivningar över val av undersökningsmetod, tillvägagångssätt vid datainsamling, 
information om urvalet och analysmetod. Sist i avsnittet diskuteras de etiska överväganden 
som gjorts i samband med arbetets gång samt reliabilitet och validitet.  
 
3.1 Val av undersökningsmetod 
Denna studie har utgjorts av en kvalitativ metod, i såväl insamling av data som analys. När en 
forskare väljer en kvalitativ metod läggs stor vikt vid forskningspersonernas individuella 
uppfattningar och upplevelser av sin verklighet. Den som väljer ett kvalitativt angreppsätt är 
ofta intresserad av en specifik grupp människor som genom att de har liknande erfarenheter 
om det en vill undersöka bildar den målgrupp som kan besvara syftet med studien. Många 
kvalitativa studier syftar till att försöka förstå och vidareförmedla den verklighet som de 
undersöker på det sätt de som lever i den upplever den (Bryman, 2011). Denna studie har som 
avsikt att inhämta ungdomars subjektiva upplevelser i deras kontakt med socialtjänsten. 
Eftersom det handlar om andra personers erfarenheter, förståelse och uppfattning av ett 
fenomen valdes intervjuer som datainsamlingsmetod (Kvale & Brinkmann, 2014; Widerberg, 
2002). Då studien vill besvara frågeställningar kring bemötande och delaktighet genomfördes 
semistrukturerade intervjuer. Här har forskaren en uppsättning teman som har för avsikt att 
tangeras, men det finns även utrymme för forskaren att vara följsam med följdfrågor. 
Intervjun kan styras av det som intervjupersonen betraktar som viktigt (Bryman, 2011).  
 
3.2 Urvalsmetod  
De personer som har blivit intervjuade för studien är ungdomar som alla har eller har haft en 
kommunal öppenvårdsinsats. Utifrån att jag själv inte haft direkt tillgång till målgruppen 
valde jag att vända mig till yrkesverksamma ungdoms- och vuxenbehandlare inom 
öppenvården som jag fått kontakt med genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen 
(VFU) under föregående hösttermin. Möjligheten att genom den etablerade relationen till 
behandlarna komma åt de ungdomar som har kunskap om det studien avser undersöka 
genererar i att urvalet blir att betrakta som ett bekvämlighetsurval. Den typen av urval 
kännetecknas av att urvalet består av personer som finns tillgängliga för forskaren (Bryman, 
2011).  
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3.3 Tillvägagångssätt  
De ungdoms- och vuxenbehandlare inom öppenvården som kontaktades fick via telefon 
övergripande information om studiens syfte och dess frågeställningarna. Behandlarna förde 
därefter vidare övergripande information till de ungdomar de vid tiden för studien hade 
kontakt med. Ungdomarna informerades om att det rörde sig om en C-uppsats, syftet med 
studien samt att deltagandet var frivilligt. Detta skedde i samband med att behandlarna hade 
sina regelbundna träffar med respektive ungdom. En av ungdomarna fick istället sms av 
behandlaren, som ansåg sig känna ungdomen väl sedan en långvarig tidigare kontakt. De 
ungdomar som därefter angav att de kunde tänka sig ställa upp på att bli intervjuade blev 
uppringda av mig och fick mer information om studien, dess syfte, frågeställningar samt 
exempel på frågor de kunde bli tillfrågade under intervjun. Ungdomarna fick sedan via mail ta 
del av det förberedda informationsbrevet (Bilaga 1) där de villkor ungdomen samtycker till 
vid medverkan i studien finns beskrivna. Detta gav dem möjlighet att i lugn och ro tänka 
igenom om de fortfarande var intresserade av att medverka. 
 
3.4 Intervjupersoner 
Studiens intervjupersoner utgörs av totalt fyra personer, två kvinnor och två män. 
Åldersspannet för de nämnda var vid tidpunkten för studien 15-18 år. Två av 
intervjupersonerna hade haft långvarig kontakt med socialtjänsten, de andra två hade haft ett 
par års kontakt. Samtliga intervjupersoner har tidigare varit föremål för en så kallad 
barnavårdsutredning inom socialtjänsten. Gemensamt för alla intervjupersoner är också att de 
tagit emot en öppenvårdsinsats i form av familjebehandling. Tre av intervjupersonerna hade 
vid tidpunkten för intervjun en pågående familjebehandlingsinsats och en intervjuperson hade 
ingen pågående insats. En av intervjupersonerna hade tidigare varit placerad och en ungdom 
var placerad i familjehem då intervjun genomfördes.  
 
3.5 Analysmetod 
Efter intervjuerna följde ett transkriberingsarbete som genererade i 48 sidor utskriven text. 
Därefter gjordes en första genomläsning av materialet och ett konstaterande av att vidare 
arbeta med de data som insamlats genom en kvalitativ analysmetod. När en kvalitativ 
analysmetod används finns inte några entydiga regler för genomförandet men som i de flesta 
vid en kvalitativ analys inleddes arbetet med en kodning av det utskrivna materialet (Bryman, 
2011). Kodningsförfarandet valdes för att skapa goda förutsättningar att bryta ner det relativt 
stora materialet så mycket som möjligt och inte missa någon detalj (Kvale & Brinkmann, 
2014). Kodningen gick till så att en längre mening bröts ner till ett eller några få ord = en kod. 
För att därefter strukturera upp de koder som materialet genererat, samt för att få en överblick 
över gemensamma nämnare i det som framkommit gjordes i nästa steg en kategorisering. 
Koder som kunde hänföras till samma fenomen eller på annat sätt relateras till varandra 
sammanställdes och bildade en kategori. Kodningsmallen återfinns i Bilaga 3. 
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Figur 1: Utdrag ur kodningsmall 
Kategori Kod 
 
 
Vad som är bra med 
socialtjänsten 

Samma bemötande 
Trevliga 
Hjälper 
Tillit till professionen 
Det händer saker 
Visar respekt 

 
3.6 Forskningsetiska överväganden 
När forskning bedrivs ska den vara inriktad på väsentliga frågor samt hålla hög kvalitet. 
Forskningen har krav på sig att utveckla kunskap, fördjupa kunskap och förbättra metoder. 
Samtidigt ska de samhällsmedborgare som deltar i forskningen skyddas och anonymiteten 
bevaras (Vetenskapsrådet, 2002). I humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns fyra 
framtagna forskningsetiska principer som har till syfte att ge riktlinjer kring förhållandet 
mellan forskare och deltagare samt underlätta en bra balans mellan det ovan nämnda 
forskarkravet och individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
I föreliggande studie har den första principen, informationskravet, uppfyllts genom att både 
muntlig och skriftlig information, via informationsbrev (Bilaga 1) gått ut till de potentiella 
deltagarna. Där har de bland annat informerats om studiens syfte, frivillighet och deras rätt att 
avbryta sin medverkan när som helst. De potentiella deltagarna har därefter valt om de vill 
medverka eller ej och således har nästa princip, samtyckeskravet, uppfyllts. 
Konfidentialitetskravet har särskilt beaktats genom att det som citerats i uppsatsen inte knutits 
till någon av intervjupersonerna, till exempel genom att skriva ”intervjuperson 1”. Alla 
uppgifter om deltagarna har förvarats på ett säkert ställe som endast forskaren känt till. Vidare 
har den sista forskningsetiska principen, nyttjandekravet, i det här avseendet tillgodosetts 
genom att den data som undersökningen genererat samt personuppgifter till deltagarna endast 
använts till denna studies syfte och kommer att raderas så snart uppsatsen blivit godkänd. 
 
Utifrån intervjupersonernas ställning i förhållande till de socialarbetare som introducerade 
studien för dem, dvs. en beroendeställning i någon form, har det varit nödvändigt att reflektera 
över risken att den kan ha påverkat deras medverkan i studien. Denna risk ämnades reduceras 
genom att så tydligt som möjligt förklara frivilligheten och anonymiteten för ungdomarna, 
men också att betona medverkan i studien som något helt åtskilt från deras pågående insats 
med socialarbetaren. Under intervjuernas gång påmindes intervjupersonerna även om att det 
inte fanns något tvång i att svara på frågorna som ställdes. 
 
3.7 Reliabilitet och validitet 
Att ha nått hög reliabilitet i en studie betyder att studien ska gå att upprepa och ge liknande 
resultat, oavsett vilken forskare som genomför den och oberoende av tidpunkt (Kvale & 
Brinkmann, 2014; Bryman, 2011; Larsson, 2005). Eftersom kvalitativ forskning till skillnad 
från kvantitativ inte mäter och beskriver resultat i siffror råder det tveksamheter kring 
huruvida det är relevant att tala om reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning 
(Bryman, 2011). För att stärka reliabiliteten i denna studie har tydliga beskrivningar i hur data 
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samlats in och bearbetats getts. Tillvägagångssättet vid urval och intervjuguidens utformande 
med öppna frågor ämnade även dessa att öka öppenheten i studien och hur den genomförts. 
 
Validitet innebär att studien mäter det den avsåg att mäta och således i det här fallet om 
studien undersökte det den avsåg att undersöka samt om rätt metod valts för att göra det 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Genomgående i arbetet har syftet och frågeställningarna varit i 
fokus och styrt såväl valet av datainsamlingsmetod som vilken tidigare forskning som valts ut 
och analyserats samt diskuterats på området. Bryman (2011) skiljer på intern och extern 
validitet och menar att den interna validiteten ofta blir en styrka inom kvalitativa 
undersökningar. Detta eftersom forskaren är delaktig i den sociala grupp som undersökningen 
baseras på, vilket ger denne möjlighet att säkerställa att begrepp och observationer stämmer 
överens. Under transkriberingsarbetet kunde intervjuerna återupplevas och möjliggöra att det 
som förmedlades fick framkomma på ett rättvist sätt i resultatet. 
 
Extern validitet handlar om huruvida de resultat som framkommit kan generaliseras till andra 
sociala miljöer och situationer (Kvale & Brinkmann, 2014; Bryman, 2011). Detta är 
emellertid inte nödvändigtvis något som måste uppnås i en kvalitativ studie (Bryman, 
2011).  Eftersom denna uppsats har en kvalitativ ansats där fokus legat på erfarenheter, åsikter 
och upplevelser har statistisk generalisering av dess resultat inte varit något mål i sig. Kvale & 
Brinkmann (2014) beskriver en analytisk generalisering, där resultatet av det undersökta 
öppnar upp för en djupare förståelse av det fenomen som studerats och därigenom en chans att 
skapa överförbarhet till liknande sammanhang. I uppsatsen återfinns flera gemensamma 
nämnare i intervjupersonernas upplevelser, samt att många fenomen ungdomarna beskrivit får 
stöd i den forskning som studien vilat på. Studiens resultat kan därför ge en fingervisning i 
hur ungdomar i liknande situationer upplever kontakten med socialtjänsten.  

4. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet utifrån empirin som insamlats i de fyra intervjuerna med 
ungdomarna. Underrubrikernas indelning är i enlighet med kategorierna i kodningsmallen 
vilket ämnar återspegla det som varit mest karaktäristiskt och talande för intervjuerna. 
Resultatet är således strukturerat under följande sju rubriker; Vad som är bra med 
socialtjänsten, vad som är problematiskt med socialtjänsten, den relationsskapande 
socialarbetaren, relationsförsvårande faktorer, ungdomens behov, ungdomars upplevda 
delaktighet och information. De citat som används har valts ut från tolkningen att det är de 
som bäst sammanfattar ungdomarnas upplevelser. 
 
4.1 Vad som är bra med socialtjänsten 
Det ungdomarna upplevt som bra med socialtjänsten har i vissa ungdomars fall präglats av en 
ambivalens i samband med uttalandet. Medan vissa vacklar i sina svar har andra generellt sett 
en positiv bild av socialtjänsten. En ungdom beskrev en situation där hen varit mycket nära att 
bli placerad och upplevde att socialtjänsten ansträngt sig för att detta inte skulle ske. Samma 
ungdom pratar om socialtjänsten som en respektfull myndighet som ”finns där” när det 
behövs. Utifrån egna erfarenheter menade hen att socialarbetare inte ser ner på människor 
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med problem utan försöker hjälpa dem, i kontrast till det förhållningssätt hen uppgav att andra 
myndigheter haft i problematiska situationer som hen befunnit sig i. 

(…) socialtjänsten försöker typ, asså typ (namn på socialarbetare), när jag höll på att bli 
placerad då hjälpte hen mig så att jag inte blev placerad, hen sa så här gör du för att inte 
bli placerad, gå o pissa, gör det här blablabla, hen hjälpte mig. 

 
En av intervjupersonerna reflekterade över grunden till sin positiva uppfattning av 
socialtjänsten och berättade bland annat att hen känner sig bekväm i kontakten med 
socialtjänsten. Ungdomen beskrev att hen tror att det beror på att hen fått liknande (bra) 
bemötande i de möten denne haft med socialtjänsten. 

Ja men jag har typ känt att dom flesta har bemött mig på samma sätt såhär varit trevliga 
och det har typ gått till på samma sätt, att man liksom har suttit i ett rum och fikat o ba 
pratat med varandra, det känns bara som att det är likadant typ. 

 
Några ungdomar angav också att kontakt med socialtjänsten som något positivt för att de 
visste att det skulle bli en förändring mot det bättre. På frågan hur de kunde veta att det skulle 
bli bättre kunde en del svara att de visste det utifrån tidigare erfarenheter i kontakt med 
socialtjänsten och andra som förklarade det genom att socialtjänsten har det som sin uppgift, 
om de misslyckas så utför de helt enkelt inte sitt arbete på ett korrekt sätt.  
 
4.2 Vad som är problematiskt med socialtjänsten 
Under intervjuerna där ungdomarna delade med sig av sina upplevelser i kontakten med 
socialtjänsten framförde samtliga ungdomar olika omständigheter kopplade till socialtjänsten 
som de upplevde som problematiska. Några av ungdomarna problematiserade socialtjänstens 
arbete mycket, medan vissa bara hade några få saker som de ansåg mindre bra. De ungdomar 
som varit under utredning när de varit äldre och då haft en större medvetenhet kring 
utredningen beskriver att de upplever att det tar lång tid. En intervjuperson delade med sig av 
en situation där hen väntade på att utredningen skulle bli färdig för att veta om en 
omplacering skulle bli aktuell. Ungdomen beskrev en vilja att bli omplacerad och att 
socialtjänsten visste om detta, samt att ungdomen försökte få tag på socialarbetaren men 
uppgav att det var svårt. Detta upplevdes enligt ungdomen som en lång väntan på att få ett 
besked om omplaceringen skulle gå igenom eller inte.  

Ja asså, jag tyckte själva träffarna var bra men, jag tyckte det va ganska stort mellanrum 
och jag visste typ inte när, asså jag blev så här tillkallad ibland när vi skulle träffas o det 
var så här månader mellan och jag tyckte det var så här, jag vet inte, det kändes inte 
riktigt som att, jag tycker bara att det tog så lång tid allt.  
 

En annan intervjuperson beskrev sina erfarenheter och upplevelser av att blivit utredd som 
oerhört ansträngande när det kom till att prata med en för denne okänd socialarbetare, om 
saker som hen själv inte ens ville tänka på.  

(…) jag kände inte den som gjorde utredningen på mig, vi hade som aldrig träffats förut 
heller utan det va ba att börja snacka direkt och det blev extremt jobbigt. 
 

Av de som problematiserade socialtjänsten i högre grad fanns det reflektioner kring 
maktutövandet, indikationer på att socialarbetarna haft ett paternalistiskt förhållningssätt, en 
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övertro till barns förmåga att ta ansvar för sin egen situation, informationsöverflöd samt 
maktasymmetri i relationen socialarbetare – ungdom. Exempel på problematiserat 
maktutövande av socialtjänsten angav en intervjuperson som när socialtjänsten placerar 
barn/ungdomar. Ungdomens uppfattning utgick från dennes egna erfarenheter och hen 
menade att socialtjänsten måste utreda behoven ordentligt innan en placering sker.  

Ja typ att man inte ska ta barn så snabbt, asså placera, innan man placerar ska man se, 
man ska fråga, vad den behöver, förstår du, man ska få reda på vad den inte har så man 
kan erbjuda det till den.  
 

Reflektioner om socialtjänstens förväntningar på barn gjorde sig giltig när en ungdom som 
haft långvarig kontakt med socialtjänsten berättade om sina erfarenheter av att träffa utredare i 
ung ålder. Ungdomen som då var ett barn hade upplevt att socialtjänsten förväntade sig att 
hen skulle veta sina behov och beskrev att det blev för mycket information som inte var 
anpassad efter hen. 

Och på så sätt kunde jag inte bestämma lika mycket för jag visste ju inte vad som var 
bäst för mig heller, och det är ju också ett problem, jag tror, jag vet inte man kanske 
förväntar sig för mycket av unga barn, asså socialtjänsten tror att barnen ska veta vad 
som man behöver o vad som är bra o inte.  
 

Några intervjupersoner hade upplevt att socialtjänsten formulerat vad som varit bäst åt dem 
utan att använda sig av den information socialarbetaren inhämtat av barnet/ungdomen. En av 
intervjupersonerna hade känt motvilja mot att vända sig till socialtjänsten efter en händelse 
där socialtjänsten varit inblandad och hen känt sig orättvist behandlad. 
 
4.3 Den relationsskapande socialarbetaren 
Intervjupersonerna har alla angett exempel på att de socialarbetare de har kommit bäst 
överens med har varit förstående och haft en förmåga att lyssna och förstått deras behov. En 
av ungdomarna uppgav exempel på hur socialarbetaren kan visa att den förstår. 

Hen kan som dra kopplingar, mellan saker, som visar att hen förstår. 
 
Ungdomen förklarade vidare vikten av att socialarbetaren visar att den förstår som en 
förutsättning för att en ska kunna öppna sig och menar också att syftet med träffarna blir 
tydligare när de förstår varandra. En socialarbetares förmåga till att lyssna och höra det 
barnet/ungdomen säger uppgav alla intervjupersoner som viktigt. Enligt dem kan en 
socialarbetare bland annat visa att de lyssnar genom att föra anteckningar under samtalet. Det 
framkommer också att det är viktigt att socialarbetaren är aktiv och följsam i samtalet och 
återkopplar vad de pratat om på tidigare träffar till ungdomen. 

Jaa, men det är typ, dom tar åt sig, dom ställer frågor om det jag typ berättar om och, ja 
men ställer frågor det är enligt mig ett bra tecken på att någon har lyssnar på det man 
sagt tidigare.(…) ja men typ (namn på behandlare) till exempel, får jag konfirmation 
varje gång jag träffar (namn på behandlare) på om hen har lyssnar på det jag sagt 
tidigare eller sådär.  
 

Intervjupersonerna beskriver ett avslappnat förhållningssätt som bidragande till att bli bekväm 
i mötet. Ungdomarna anger att de föredrar socialarbetare som är flexibla och tillmötesgående i 
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kontakten. Ungdomarna ger även uttryck för att det är viktigt att socialarbetaren utstrålar 
genuint intresse för ungdomens situation.  

(…) vi har liksom haft kontakt så här på så här fritiden också lite såhär att hen smsar 
och frågar hur det går typ, ehm, ja men typ att jag vet att jag kan skriva till hen om det 
hänt något så här direkt liksom, så att, det är inte bara en person som jag kan prata med 
just när vi har våra träffar utan det är liksom att den finns där liksom, eh ja, typ det. (…) 
o så typ, ja nån gång så här, har vi typ så här farit och typ fikat tillsammans och pratat 
där, hen har liksom sagt att vi kan prata var som helst, vi kan fara hem till mig eller vi 
kan vara här eller, så det känns ba som så här en person som vill träffa mig och ja, hen 
verkar intresserad i det jag säger typ. 

 
Samma intervjuperson som citerades ovan beskrev att den nämnda socialarbetaren förmedlar 
en känsla som gör att hen känner att socialarbetaren verkligen bryr sig och att det inte bara 
handlar om att ungdomen ska ha någon att prata med. Ungdomen upplever att socialarbetaren 
har ett genuint intresse i att hjälpa. Tre av intervjupersonerna talade om socialarbetarna som 
att de är stöttande och har ett icke-dömande förhållningssätt, vilket gjort att ungdomarna känt 
sig bekväma med att säga vad som helst till dem. Intervjupersonerna har också beskrivit den 
relationsskapande socialarbetaren som transparent i sitt förhållningssätt. Det kommer inga 
överraskningar, vilket i sin tur bidrar till att de vet var socialarbetaren står och det genererar i 
att relationen blir bättre och mer förutsägbar. Det flesta av intervjupersonerna uppgav att det 
är viktigt att socialarbetaren tar sig tid att lära känna dem och inte pressar på för hårt, då detta 
kan få en att backa eller känna sig obekväm i kontakten. Socialarbetaren kan vara lyhörd i 
kontakten genom att lyssna på det ungdomen berättar och vara följsam i det. Socialarbetaren 
kan även tänka på att inte ställa för mycket frågor utan låta det ta sin tid. Ett sådant 
förhållningssätt kan öppna för att ungdomen själv berättar om tyngre saker i ett tidigare skede 
än om socialarbetaren varit ”för på”, menar en av ungdomarna. 

(…) om någon hade pushat mig hade jag inte gjort det, utan jag tog det i mitt tempo. Ja 
men det är väl också att samtalskontakten inte är för på heller, med att ställa massa 
frågor direkt utan, det tar sin tid alltihopa. (…) asså ställa frågor det behöver man ju 
göra, men man kanske inte börjar med dom jobbiga frågorna utan kanske börjar med o 
fråga liksom hur din dag varit o så, för som att mjuka upp det lite grann.  
 

Vissa ungdomar ger uttryck för att det är viktigt att socialarbetaren visar att den är 
handlingskraftig, det vill säga att den i praktiken har mandat att göra något med det ungdomen 
säger. De behöver se att socialarbetaren kan göra så att det händer saker.  

 
4.4 Relationsförsvårande faktorer  
När intervjupersonerna berättar om sina upplevelser i kontakten med socialtjänsten kommer 
det fram faktorer som enligt ungdomarna på olika sätt försvårar deras förutsättningar för att 
skapa en relation till socialarbetaren. Faktorerna som angavs är spridda över ett stort område 
och återfinns på både makro- och mikronivå. En ungdom berättade om en situation då hen 
behövde omedelbar hjälp och reflekterade sedan över försvårande faktorer som kan härledas 
från regler, riktlinjer och organisationsuppbyggnad som tar sig i uttryck på individnivå för 
ungdomarna.  
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(…) jag tänker att jag tror, det är för mycket systematiskt, det är det jag tror är ett stort 
problem inom soc, det är mycket systematiskt och det är regler o såna där grejer 
väntetid o hålla på, o man kan inte ha nånting systematiskt för asså individuella 
personer för allas situation ser annorlunda ut alla människor är annorlunda vissa 
behöver en grej, andra kanske behöver en annan grej och ett system täcker inte allt, det 
är väldigt fyrkantigt och personer är långt ifrån fyrkantiga (…) 

 
Otillgängliga socialarbetare var något som de flesta av intervjupersonerna hade erfarenhet av. 
När de inte fått tag på sin socialarbetare har detta kunnat förstärka stress hos dem då de till 
exempel velat ha information om beslut eller i vilket skede av utredningsprocessen 
socialarbetaren befinner sig. Ungdomarna har beskrivit den otillgängliga socialarbetaren i den 
redan etablerade kontakten mellan ungdomen och socialarbetaren där ungdomen hade tillgång 
till socialarbetarens kontaktuppgifter men ändå inte gick att få tag i. De beskrev även den 
otillgängliga socialarbetaren i termer av att ha blivit hänvisad till olika socialarbetare när de 
försökt få kontakt och där de upplevt att det till slut inte hänt någonting. Ungdomarna som 
hade haft långvarig kontakt med socialtjänsten kunde ta sig förbi detta genom att kontakta 
socialarbetare de tidigare haft kontakt med som i sin tur försökte nå den ansvariga 
handläggaren och bad den kontakta ungdomen.  

Ja asså jag och mitt syskon försökte ju ringa den där socialarbetaren ganska ofta men 
hen svarade inte ibland och typ va ganska upptagen med sitt jobb typ, så det var ganska 
svårt att få tag på socialarbetaren också. (…) jag hade en till person som jag pratade 
med som jobbade på soc o hen försökte, hen hjälpte mig att få tag på socialarbetaren 
också, ja när hen typ mailade socialarbetaren så. 
 

Två av intervjupersonerna beskrev också att svårigheterna med att få kontakt med sin 
socialarbetare kunde mynna ut i en uppfattning om att socialarbetaren inte brydde sig om en, 
vilket i sin tur kunde bidra till en känsla av att vara betydelselös. En annan ungdom beskrev 
ett möte tillsammans med två socialarbetare där socialarbetarna inte sagt hejdå efteråt vilket 
också uppfattades som att de var ointresserade och detta lämnade ungdomen med en dålig 
känsla för relationen. Några av intervjupersonerna hade erfarenheter av socialarbetare som 
kommit överens med dem om någonting och sedan inte kunnat hålla det. En av ungdomarna 
som haft långvarig kontakt med socialtjänsten beskrev att hen kunde uppfatta vilka 
socialarbetare som ”bara ser det som ett jobb” och är likgiltiga i kontakten med ungdomen.  

Dom är lite off, dom verkar väldigt obrydda i vad man säger, man ser som att, att dom, 
man ser att dom inte vill sitta där och lyssna utan dom vill göra något annat, jag vet 
inte, det är svårt att förklara men det är något man bara märker på en person. 
 

En annan påverkande faktor som intervjupersonerna angav var att de träffat många olika 
socialarbetare. Ungdomarna beskrev att det upplevs väldigt förvirrande att träffa så många 
olika nya människor som en förväntas prata om jobbiga saker med. Det upplevs även som 
tröttsamt att behöva börja om från början och upprepa sin historia när det kommer en ny 
socialarbetare. Vissa ungdomar upplever att det är problematiskt att berätta allt om sig själv 
för så många personer. Det fanns även en viss skepticism inför hur utredningsförfarandet går 
till då det verkar vara så många socialarbetare som är inblandade. 
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Jag tror det är dels på grund av att jag inte vet och så kan det vara på grund av att dom 
byter personer, människor hela tiden, så jag förstår ju att om jag har en utredare, nästa 
vecka har jag en annan utredare, då har ju den första berättat allt för den andra, sen har 
jag bytt utredare, eller har dom bytt utredare fem gånger så vet jag ju att alla dom fem 
personerna vet om, allt jag sagt till dom. 
 

Av de försvårande faktorer ungdomarna angav var inte alla organisatoriska eller kopplade till 
den enskilda socialarbetaren utan det fanns även faktorer som kunde härledas till ungdomens 
föräldrar. Det kunde handla om föräldrarnas förhållningssätt gentemot sitt barn/ungdom där 
ungdomens vilja undermineras föräldrarnas genom att föräldrarna förmedlat till 
socialarbetaren att barnet/ungdomen inte har förmåga att förstå. Föräldrarnas svårigheter att 
samarbeta med socialarbetare beskrevs också som något som satt käppar i hjulen för 
ungdomens möjlighet till insyn. 

(…) min mamma är ganska svår att prata med och vi har haft vissa socialarbetare som 
min mamma inte kommit överens med och då har det inte gått så bra.  
 

Det framkom även att några av intervjupersonerna har starka minnen från enstaka situationer 
där socialtjänsten varit inblandade i och där ungdomen upplevt ett oacceptabelt bemötande 
vilket har påverkat deras förhållningssätt till och hur de ser på socialtjänsten. En av 
ungdomarna beskrev väldigt detaljerat en situation där mammans liv var i fara och 
socialarbetarna haft ett enligt ungdomen känslokallt bemötande.  

(…) medans min mamma vart utburen på en bår då sa dom ba kan du ta ett pissprov, det 
var det enda dom sa, kan du ta ett pissprov, dom frågade inte hur jag mår, dom frågade 
inte hur min mamma mår, dom fråga inte vad som har hänt (…)  
 

4.5 Ungdomens behov 
Det blir tydligt i intervjuerna att ungdomarna har en önskan att bli sedda som människor med 
olika behov och förutsättningar. De vill träffa socialarbetare som kan se dem som egna 
individer och det finns också en medvetenhet och en inneboende reflekterande förmåga om att 
socialtjänsten är en myndighet där upplevelsen av mötet är beroende på vem du träffar och att 
det skiljer sig.  

Då tänker jag att, jag har som fått bilden det finns, folk som göre ba, som ser det bara 
som ett jobb o inget mer, osså sen finns det folk som tar det på allvar o tänker det här är 
människor o dom har problem, asså kontinuerligt, det är inte bara att vi kommer dit o 
gör vårat jobb sen är det bra, utan det här är deras liv varje dag, o det finns folk som ser 
det och vissa folk som inte ser det, o ja har respekt för dom som ser det och lyckas, asså 
hålla de, under hela deras karriär, det är starkt gjort, verkligen bryr sig om ungdomarna 
dom jobbar med, lyssnar på deras behov o sånt där. (…) främst förstå känslorna barnen 
eller ungdomarna har, på grund av vad dom går igenom, och typ, hjälpa dom att 
bearbeta dom känslorna, för det är mycket det det sitter i, det är känslor och väldigt 
starka känslor också, men inte bara tro att barnet är nått psykfall eller att dom är en sjuk 
person utan det är en människa dom pratar med o se dom som en ja men jämlike istället 
för att se ner på personen o tänka ba, dom här är så sjuk dom måste ju läggas in typ. 
(…) utan ja, se dom som en människa o ha respekt och förståelse, o ba för att dom sitter 
i sitsen som dom gör nu behöver inte dom va en sämre människa för de, utan dom har 
gjort det bästa dom kan med dom korten dom fått, så. 
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Intervjupersonerna beskrev också kontinuitet i kontakten med socialtjänsten både som ett sätt 
att känna tillit till socialarbetararen och även som ett sätt att tillgodose behovet av att inte 
behöva bära känslor av att hela socialtjänsten vet allt om en. Detta beskrev ungdomarna 
frekvent i samband med utredning, där de berättade att de träffat flera olika utredare under 
samma utredning. Att träffa en och samma socialarbetare över en längre tidsperiod ansågs hos 
några intervjupersoner som en säkerhet för den egna integriteten och en lättnad att det bara är 
en socialarbetare som vet allt om en. En ungdom pratade om en socialarbetare som kände 
ungdomen och familjen ända sen hen var barn. Detta ansågs som väldigt befriande i och med 
att socialarbetaren förstod ungdomens situation helt och hållet då denne varit med över tid. 
Ungdomarna nämnde också sin egen vilja till att samarbeta med socialtjänsten som en nyckel 
för att det ens ska vara möjligt med en förändring. Viljan till att samarbeta kunde enligt dem 
påverkas av den enskilda socialarbetarens förhållningssätt till en, där det ansågs viktigt att 
socialarbetaren visade att den förstod. 
 
Ungdomarnas individuella behov i kontakten med socialtjänsten såg olika ut. Några hade 
större krav än andra och samtidigt som vissa ungdomar upplevt det viktigt att träffa 
kompetenta socialarbetare kunde det finnas något värdefullt i det enkla mötet där det inte är så 
dramatiskt.  Det rådde dock fullständig konsensus kring vikten av att bli förstådd och sedd 
som en individ med egna behov och att socialarbetaren bör kunna anpassa sitt bemötande för 
att förstå ungdomens behov. Vissa intervjupersoner angav att de inte alltid vetat vad de behövt 
medans andra uttryckte en önskan om att ha någon att prata med för att lätta på trycket och ett 
behov av att träffa en vuxen som kan vägleda och erbjuda ett nyanserat tankesätt. 

Det är väl att jag kan lätta på trycket och få typ guidning snesträck hjälp i frågor som 
jag inte riktigt har svaret på själv, och istället för att hen ska säga att det här behöver du 
o så säger ja ba, vad jag behöver göra o sånt så kan vi istället samarbeta för att komma 
fram till nåntig, det blir som mer personligt, o sen ja, hen ger tips på, pröva tänk såhär, 
hen säger inte ba men du måste tänka såhär eller du måste göra så här nu, utan men 
pröva tänk så här så ser vi om det blir bra. 

 
4.6 Ungdomarnas upplevda delaktighet 
Intervjupersonerna har i varierande grad upplevt sig delaktiga i frågor som rört dem. Vissa 
beskriver att de varit delaktiga eller delvis delaktiga i socialtjänstens beslut och utformning av 
insatser medan andra angett att de inte kunnat vara delaktiga då de upplevt att de inte har fått 
den möjligheten. Sammanfattningsvis finns det olika faktorer som tycks ha påverkat 
ungdomarnas upplevda delaktighet. En av intervjupersonerna berättade en situation där hen 
först tog kontakt med socialtjänsten för att hemsituationen var ohållbar. Ungdomen fick då två 
val, att bli placerad eller bo kvar hemma. Hen gick med på att placeras men efter att varit 
placerad en tid och måendet utvecklats till en depression hade hen inte förmågan eller viljan 
av att vara delaktig. Det tog sig i uttryck i att ungdomen först på eget initiativ avslutade 
placeringen, för att sedan ta avstånd från socialtjänsten i samband med hemkomsten. 
Ungdomen höll sig undan från socialtjänsten för att i ett senare skede själv kontakta 
socialtjänsten. 
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Nä o då, nä det va ingenting, jag hade ingen kontakt alls, utan då, jag vet inte, jag gick 
ner mig själv längre längre o längre o sen tillslut va det jag som tog kontakt.  

 
Andra ungdomar har beskrivit att de varit likgiltiga till beslut, detta då de uttryckt att de inte 
brytt sig eller inte vetat vad de behövt och således haft svårt att känna sig delaktiga i beslut. 
Det var endast en av intervjupersonerna som angav att hen läst sin utredning. En ungdom 
uppgav att hen inte läst utredningen för att hen var för ung då den gjordes. De två återstående 
angav att de inte fått möjlighet till att läsa sin utredning och att detta inte var något de hade 
reflekterat över. Två av ungdomarna har beskrivit att de varit delaktiga vid sina placeringar. 
Den ena ungdomen angav till socialtjänsten att hen inte längre kunde bo hemma och att 
socialtjänsten utifrån hens situation då placerade ungdomen. Den andra ungdomen angav att 
det var hens vilja att omplaceras och att socialtjänsten gått på ungdomens linje genom hela 
processen. Vid behandlande insats angav ungdomarna att de är eller har varit mer eller mindre 
delaktiga. De flesta ungdomarna har angett att de får bestämma vad de ska prata om i samtal 
med den behandlande socialarbetaren. Samma ungdomar angav även att socialarbetaren i 
större utsträckning gjort ungdomen mer delaktig vid utformningen av insatsen genom att 
tillsammans med ungdomen komma överens i vilken takt de ska ses och i vissa fall även hur 
långa träffarna ska vara.  

Ja men det om jag säger att jag vill ha ett kort möte då blir det ett kort möte, om jag 
säger att men jag vill inte snacka om det här idag då snackar vi inte om det idag. 

 
4.7 Information  
Vilken information ungdomarna fått i sina kontakter med socialtjänsten beror enligt dem helt 
på den enskilda socialarbetaren. De två ungdomar som haft längst kontakt med socialtjänsten 
har angett att då de var barn fick de mer övergripande information och att deras föräldrar då 
fått merparten av den detaljerade informationen. En av ungdomarna upplevde att 
informationen som socialarbetaren gav hen som barn var svår att förstå och att det blev för 
mycket information att hantera. 

Ja det är väl mest att då var jag inte riktigt kapabel till att förstå vad som pågick, utan 
jag var väl för ung för jag visste inte vad jag skulle ställa för frågor jag visste inte 
vilken information som var viktig eller inte.  

 
Intervjupersonerna angav också att ju äldre de blivit desto mer information har de fått ta del 
av, de har blivit mer insatta samt att det upplevs viktigare. Eftersom ungdomarna angav att 
den information de fått i hög grad berott på personen de mött har ungdomarna upplevt många 
olika nivåer av information och således varit olika tillfreds med informationen. 
Intervjupersonerna har angivit att de varit nöjd, ganska nöjd och missnöjd med informationen. 
De har även angett att de tyckt det varit för mycket, lagom, för lite och för otydlig 
information. En ungdom berättade om sin upplevelse av otydlig information.  

Ja men typ att den har kontaktat nån i min familj utan att kontakta mig eller att den typ, 
att jag inte riktigt vet om vad mötet ska handla om, ja, eller att jag bara fått nått papper 
hem om grejer o om det här mötet o sen ska jag gå på det typ, ja.  
 

Två av ungdomarna berättade om träffar med socialarbetare där de fått information som de 
inte varit beredda på. Ungdomarna berättade att de fått övergripande information innan mötet 
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för att sedan på mötet uppleva att de kunde fått mer information för att förbereda sig utifrån 
det mötet kom att handla om.  

Ja det är typ, dom kom in o säger ba men vi hade tänkt att det skulle bli såhär, är det 
okej med dig? Då tänker man vart kommer det här ifrån, man är så oförberedd på 
informationen för de ja, de säger bara vi ska prata med den här om det hära, men det är 
inte nå mer detaljer. 

 
5. Analys 
I föreliggande avsnitt analyseras resultatet från empirin i förhållande till den tidigare 
forskning studien utgått från. Avsnittet är indelat i tre delar där den första delen 
”delaktighet” berör hur ungdomarna upplevt delaktighet i sina kontakter med socialtjänsten. 
Den andra delen av analysen går under rubriken ”bemötande”, vilken avhandlar 
ungdomarnas beskrivningar av hur de blivit bemötta av socialtjänsten. ”Relationen till 
socialarbetaren” är den tredje och sista delen av analysen och tar avstamp i det ungdomarna 
berättat som går att härleda till relationen mellan ungdom – socialarbetare.  
 
5.1 Delaktighet 
När intervjupersonerna berättade om deras upplevda delaktighet, hur de blivit bemötta av 
socialarbetare samt vilken möjlighet till inflytande som förelegat menade samtliga ungdomar 
att det berott på vem de träffat. Den delaktighet som ungdomarna upplevt som bundet till 
vilken socialarbetare de träffat är en slutsats som McCarthy (2016) också dragit. Ungdomarna 
i hennes studie vittnade om att de vissa gånger varit delaktiga och andra gånger inte, samt att 
vissa ungdomar inte ens visste att de hade rätt till insyn och delaktighet i sina ärenden.  
 
Bland de intervjupersoner som hade haft långvarig kontakt med socialtjänsten och genomgått 
utredning i ung ålder var det en som beskrev det som att socialtjänsten förväntade sig att hen 
skulle kunna uttrycka sina behov och veta vad som var bäst för sig själv trots sin låga ålder. 
Enligt Rasmusson (2011) är det viktigt att socialarbetaren inhämtar information från barnet i 
ärenden som rör dem. Det finns fall där socialarbetaren har struntat i att prata med barnen för 
att endast inhämta information från föräldrarna där det i efterhand uppdagats att föräldrarna 
misshandlat sina barn (Cederborg, 2014). Dilemmat för socialarbetaren blir emellertid att 
inhämta information från barnet utan att barnet uppfattar det som att de förväntas veta vad 
som är deras bästa (Rasmusson, 2011). Vidare menar Rasmusson att det kan uppfattas som att 
socialarbetaren lägger över ansvaret på barnen i en situation som de inte har förutsättningarna 
att bemästra. Att uppleva att för stort ansvar läggs på en är något som de tillfrågade barnen 
och ungdomarna i Rädda barnens rapport (2005) lyfte att de hade känt i kontakten med 
socialtjänsten. 
 
I intervjupersonernas berättelser angav de som haft långvarig kontakt med socialtjänsten att 
de upplevt sig vara mindre delaktiga som barn än nu när de är äldre. Det kan möjligen stämma 
in i det Östberg (2010) sett där föräldrar och andra som känner barnet står för att bistå 
socialtjänsten med information om barnet och dess situation. Det kan också vara medvetet av 
socialarbetaren att inte inkludera barnen, då socialarbetaren gjort bedömningen att det inte är 
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lämpligt (Bijleveld, Dedding & Bunders-Aelen, 2015). Bedömningen kan grunda sig i en syn 
på barn som sårbara individer i behov av skydd, menar Bijleveld et al. (2015). En annan 
möjlig koppling skulle kunna vara när en av intervjupersonerna beskrev att föräldrarna 
förhindrat hens delaktighet i kontakten med socialtjänsten. Det kan vara så att socialarbetaren 
backade när föräldrarna gjorde motstånd för att inte riskera att få en dålig relation med 
föräldrarna. Östberg (2010) och Seim & Slettebø (2017) har definierat det som en medveten 
strategi socialarbetare kan ha i utredningsarbetet för att bilda en allians med föräldrarna. 
Delaktigheten kan också påverkas andra faktorer, t.ex. socialarbetarens administrativa 
uppgifter som dokumentationen och att skriva ihop beslutsunderlag (Egelund, Sundell, 
Löfholm & Kaunitz, 2007). 
 
I kontrast till Bell (2002) som menar att barnen skulle vilja vara delaktiga i beslut har 
intervjupersonerna i denna studie angett att de inte brytt sig nämnvärt samt att de likt andra 
ungdomar (Maskrosbarn, 2016) har upplevt att de inte haft förmågan att sortera all den 
information som socialarbetaren delgett dem, vilket gjort dem förvirrade. Seim & Slettebø 
(2017) menar att för att barnen överhuvudtaget ska ha möjlighet att framföra sina åsikter i 
frågor och beslut måste de först och främst få information och förståelse för på vilket sätt 
kontakten med socialtjänsten kan gynna dem. Socialarbetaren är skyldig att ta reda på om den 
unge förstått den information som getts (Socialstyrelsen, 2015). 
 
Bell (2002) menar att om socialarbetaren ger förutsättningar för delaktighet hos 
barnen/ungdomen, bör barnets/ungdomens önskemål tas i beaktande när beslutet ska fattas. I 
linje med intervjupersonerna i Maskrosbarn (2015) och Rädda barnen (2005) fanns det 
ungdomar som angett att de fått framföra sin talan men att det senare inte upplevts som att 
socialarbetaren lyssnat på det ungdomen sagt eller gjort någonting av det. Det 
överensstämmer med Bijleveld et al. (2015) som sett samma sak trots att socialarbetarna 
uttryckt att de finner det viktigt att barnen är delaktiga i beslut. Av de fyra ungdomar som 
intervjuats inom ramen för denna uppsats var det endast en som läst sin utredning. Det rimmar 
väl med det höga antal av ungdomarna i rapporten utgiven av Maskrosbarn (2016) som angett 
att de inte heller läst sin utredning.  
 
Ungdomar som själv vänder sig till socialtjänsten för hjälp benämner Sjöblom (2002) som en 
grupp med en icke-position på grund av att socialtjänstens arbetar familjeorienterat. I de här 
fallen leder det i princip alltid till en placering om ungdomen inte går ihop med sin familj. 
Detta stämmer in på det en av intervjupersonerna upplevt då hen hade tagit kontakt med 
socialtjänsten utifrån bedömningen det inte gick att bo kvar hemma med föräldrarna och då 
blivit placerad.  
 
5.2 Bemötande 
Ungdomarna delar i enlighet med de unga i Maskrosbarns rapport (2015) uppfattningen om 
att utredningar tar lång tid och att de vid några tillfällen fått otillräcklig information vilket 
gjort dem oroliga då de varit angelägna att få insyn i utredningsprocessen. I Rädda barnens 
rapport (2005) går detta igen i att flera ungdomar uppgett att de haft svårt att få tag i 
socialarbetaren samt att de inte blivit uppringda. Intervjupersonerna i denna studie menade att 
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socialarbetarnas otillgänglighet varit stressande för dem samt att den bidragit till att 
ungdomen känt sig oviktig. Socialtjänsten är som tidigare nämnts skyldiga att ge information, 
se till att den är anpassad så unge förstår samt att de regelbundet ska kontakta barnet och 
berätta vad som händer (Socialstyrelsen, 2015). 
 
Ungdomarna som blivit intervjuade i Maskrosbarns rapport (2015) har upplevt att 
socialtjänsten är väldigt fyrkantig eller rigid i sitt system när de pratar om tillvägagångsätt i 
utredning, beslut om insats och genomförande av insats. Detta lyfter även intervjupersonerna 
som problematiskt då deras individuella behov inte nödvändigtvis passar in i förbestämda 
ramen.  
 
Det framkommer i intervjuerna likt rapporten från Maskrosbarn (2015) att många ungdomar 
upplever att de blivit orättvist bemötta av socialtjänsten och inte vågat berätta det för någon.  
Det var särskilt en av intervjupersonerna som hade upplevt ett så okänsligt bemötande att 
ungdomen kände att hen tappade förtroendet för socialtjänsten i stort. 
 
5.3 Relationen till socialarbetaren 
Intervjupersonerna som uttryckte sig positivt om socialtjänsten hade en uppfattning likt 
ungdomarna i Rädda barnen (2005) att socialtjänsten är en myndighet som hjälper en när det 
behövs, oavsett vem du är. Det finns en tilltro till socialtjänsten som en myndighet som löser 
problem och gör saker bättre. Ungdomarna i föreliggande studie samt de i Maskrosbarns 
rapport (2016) delar upplevelser av att ha träffat många olika socialarbetare. Ungdomarna 
angav att det är jobbigt att börja om på nytt för varje ny socialarbetare. De uppgav också ett 
motstånd mot att fler socialarbetare än nödvändigt vet privata saker om dem. 
 
Intervjupersonerna beskrev skilda behov i sina kontakter med socialtjänsten. En pratade om 
att hen behövde möta någon med rätt kompetens och de andra angav att det viktigaste var att 
ha någon att prata med. Ett behov av att ha tillgång till en vuxen som kan ge råd, vägledning 
och hjälpa en att lätta på trycket gjorde sig giltig. Andra ungdomar ser samma behov som 
ovanstående men menar samtidigt att det är svårt att utveckla en sådan relation till en 
professionell (Maskrosbarn, 2016). 
 
Precis som i enlighet med Bell (2002), Claezon (2003) och Maskrosbarn (2016) ville 
ungdomarna i föreliggande studie ses som egna individer med individuella behov. De behöver 
träffa socialarbetare som är engagerade och intresserade av att bygga en relation som fungerar 
över tid. Ungdomarna i studien angav också att positiva möten till exempel att träffas under 
en promenad, på en neutral plats och fika kan stärka relationen. Dessa relationsstärkande 
faktorer kan direkt kopplas till det som Claezon (2003) och Maskrosbarn (2016) framfört. 
 
Som beskrivits tidigare i uppsatsen upplevde samtliga ungdomar att det var viktigt att ha en 
bra relation till socialarbetaren för att de skulle känna sig bekväma i att prata om jobbiga 
saker med socialarbetaren. Detta är något Bijleveld et al. (2015) också lyft fram som viktigt. 
Det är även i linje med Skogens m.fl. (2017) studie vilken undersökte öppenvårdsarbetet med 
unga vuxna.  
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6. Diskussion 
I föreliggande avsnitt diskuteras uppsatsens resultat och den analys som gjorts i två delar; 
Faktorer som har effekt på barnperspektivet och barnperspektivet tolkat ur ungdomarnas 
upplevelser. I avsnittet problematiseras bland annat socialtjänstens barnperspektiv och vad 
som kan tänkas ligga bakom den delaktighet och det bemötande som ungdomarna i studien 
beskrivit att de fått. Avsnittet ämnar även besvara de frågeställningar som legat till grund för 
studien. 
 
6.1 Faktorer som har effekt på barnperspektivet 
När intervjupersonerna beskrivit sina upplevelser av såväl bemötandet från socialtjänsten som 
i vilken grad de känt sig delaktiga i kontakten, framkom det tydligt att det påverkats av den 
enskilda socialarbetarens förhållningssätt mot ungdomarna. Samtliga ungdomar hade negativa 
upplevelser av att ha varit under utredning av socialtjänsten. Intervjupersonerna beskrev bland 
annat att det är jobbigt att prata med okända socialarbetare och upplever att det är hög 
omsättning av personal som är involverade i en och samma utredning. Ungdomarna upplever 
att det är tröttsamt och rörigt att behöva börja om på nytt med varje ny person de möter. Det 
gick även att identifiera viss oro kring kvalitén på utredningen när många socialarbetare varit 
inblandade. Varenda en av de olika variabler som verkar påverka ungdomarnas uppfattning av 
socialtjänsten negativt går att härleda till deras upplevelse under utredningsprocessen.  
 
I det ungdomarna beskrivit som positivt i kontakten med socialtjänsten kunde i princip allt 
återföras till den behandlande socialarbetaren, det vill säga insatsen. Det som nämndes var 
bland annat att de träffat en och samma socialarbetare över en längre tidsperiod. Detta 
uppgavs vara en förutsättning för att kunna utveckla en förtroendefull relation till 
socialarbetaren. Intervjupersonerna beskrev också att de kände att de blev förstådda och 
lyssnade på. När ungdomarna getts inflytande över när, var och hur ofta de träffar 
socialarbetaren samt när de i viss utsträckning kunnat styra innehållet i samtalet har detta 
genererat i en känsla av delaktighet.  
 
Tre av fyra ungdomar definierade det som ”tur” när de mött en socialarbetare som det 
fungerat bra med. Som uppmärksammats tidigare i uppsatsen kunde de positiva faktorer som 
intervjupersonerna uppgett främst kopplas till socialarbetare de mött under behandling/insats 
och det negativa var i högsta grad kopplat till utredande socialarbetare. Utifrån de skilda roller 
socialarbetarna har i sammanhanget ter det sig inte osannolikt att det är mer vanligt 
förekommande att relationen mellan en behandlande socialarbetare och en ungdom fungerar 
bättre än relationen mellan en myndighetsutövande socialarbetare och en ungdom. När 
ungdomen upplever en positiv kontakt – är det då verkligen bara ren och skär ”tur” det 
handlar om, eller är det centrala i sammanhanget i själva verket avhängigt den verksamhet 
socialarbetaren arbetar inom? En behandlande socialarbetare har bättre förutsättningar för att 
skapa en nära relation än en utredande, kan tänkas. Den utredande socialarbetaren har en 
begränsad utredningstid och träffar ofta inte den unge mer än ett par gånger. Det är ett 
komplext och kanske till och med stundvis otacksamt arbete, då det inte sällan är 
ungdomens/familjens egna vilja att bli utredda av socialtjänsten. Den behandlande 
socialarbetaren har ett annat utgångsläge där ungdomen, i de flesta fall och i någon mån, 
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samtyckt till att träffa socialarbetaren. Det ungdomarna angav som det viktigaste i kontakten 
med socialarbetaren var att den ska kunna lyssna på ungdomen och se den som en individ 
med individuella behov. Finns det något som talar emot att en utredande socialarbetare gör 
det? Kan den uppnå samma förutsättningar  att ”lyckas” i mötet med barn och ungdomar som 
en behandlande socialarbetare? Det som ungdomarna angett som bra eller relationsstärkande 
faktorer bör egentligen inte vara så svåra att tillgodose? Det kan låta som att det inte är för 
mycket att begära och faktum är att utredande socialarbetare fått kritik för att de bedöms lägga 
mer tid på att infria de byråkratiska kraven snarare än att biträda de barn och familjer som är i 
behov av hjälp (Egelund et al., 2007). Det öppnar för frågan om det finns en obestridlig 
struktur inarbetad i utredningsförfarandet som försvårar för utredaren att möta ungdomen på 
ett för denne gynnsamt sätt? 
 
Hur är det då med delaktigheten? Kan ett barn eller en ungdom som inte upplever sig ha fått 
ett bra bemötande eller etablerat en god relation med socialarbetaren vara delaktig på rättvisa 
villkor? Seim & Slettebø (2017) beskrev att de unga inte kan framföra sina åsikter i frågor och 
beslut om de inte fått information eller förstår vad kontakten med socialarbetaren innebär eller 
kan ge dem. Intervjupersonerna i föreliggande studie har beskrivit liknande. Det har även 
konstaterats att en bra relation till socialarbetaren, gärna en som fungerar över tid, är 
avhängigt för att kunna öppna upp sig och prata. Bland annat har denna studie likt annan 
forskning (Rädda barnen, 2005; Maskrosbarn, 2015; Socialstyrelsen, 2015) visat att 
otillgängliga socialarbetare, hög personalomsättning och bristande information har satt käppar 
i hjulen för ungdomarnas upplevelser av ett bra bemötandet och således även deras 
möjligheter till delaktighet. Ungdomarna upplever låg delaktighet för att de inte riktigt vet vad 
som händer, vem de ska vända sig till samt att de inte känner att de vill prata om jobbiga saker 
med någon de inte har skapat en relation till. Detta bidrar sannolikt till en upplevelse av 
ungdomen som relativt inaktiv i processen. Det är möjligt att socialarbetarna i dessa fall 
upplever att ungdomen inte vill vara delaktig. Kanske finns en förförståelse hos den utredande 
socialsekreteraren att det är svårt att göra den unge genuint delaktig, just för att de inte lyckats 
skapa en förtroendefull relation där ungdomen kan prata öppet och ärligt?  
 
Man kan utifrån de behov som gett sig till känna i det ungdomarna berättat dra slutsatsen att 
de förmodligen skulle gynnas av att möta en integrerad organisation där samma eller färre 
antal socialarbetare följer dem i hela processen, från utredning till insats. I kontrast till detta 
möter ungdomarna idag vanligen en specialiserad socialtjänst där relationen mellan 
socialarbetare och klient får stå tillbaka till förmån för den eftersträvade spetskompetensen 
(Perlinski, 2010).  
 
6.2 Barnperspektivet tolkat ur ungdomarnas upplevelser 
Barnperspektivet och barn och ungas delaktighet i utredning och beslut som rör dem är ett 
högaktuellt ämne inom socialtjänsten och berörd lagtext har uppdaterats flitigt på senare tid. 
Den här uppsatsen har fokuserat på ungdomars upplevelser av kontakten med socialtjänsten, 
bemötande och delaktighet. Detta är faktorer som i mångt och mycket är beroende av 
varandra och det är uppenbart att upplevelsen av ett gott bemötande främjar en god relation 
mellan klient och socialarbetare. Med utgångspunkt i det ungdomarna berättat kan en möjlig 
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tolkning vara att både barn och ungdomars röster inte väger lika tungt som deras föräldrars. 
Det skulle med andra ord betyda att barn och ungdomar som kommer i kontakt med 
socialtjänsten inte ses som kompetenta aktörer som kan påverka sin egen utveckling. 
Slutsatsen blir då emellertid att barnen mer ses som sårbara individer i behov av skydd och 
med en sån syn på barn och unga fråntas de möjligheten till delaktighet (Bijleveld et al., 
2015).  
 
Eftersom samtliga ungdomar var nöjda med insatserna går det ändå att dra slutsatsen att den 
utredande socialarbetaren trots allt uppfattat barnet/ungdomens behov, eftersom de beslutat 
om en adekvat insats? Det kan vara så att de socialarbetare som ungdomarna mött på olika 
sätt försökt komma åt ungdomens perspektiv men att de stött på hinder. Ett rimligt sådant 
hinder går sannolikt att hänföra till den mängd klienter en utredande socialarbetare har 
parallellt och att det följaktligen handlar om resursbrist.  
 
Då den unges röst inte prioriteras anses det kanske inte lika viktigt att skapa en relation till 
den unge som det är att ha en bra relation till föräldrarna. Här kan dras paralleller till 
socialtjänstens familjeorienterade arbetssätt. Kan det vara så att ett för familjeorienterat 
förhållningssätt i vissa fall försvårar för socialarbetaren att inhämta barnets perspektiv för att 
anlägga ett barnperspektiv i frågor som rör barnet? Som forskning visat kan det också vara att 
föräldrarna motsätter sig att låta socialarbetaren prata med barnet i enrum och att 
socialarbetaren i det läget väljer att backa. Detta för att inte riskera en dålig kontakt med 
föräldrarna (Seim & Slettebø, 2017).  
 
I uppsatsen går att urskilja viss kunskapsbrist inom socialtjänsten kring hur barn ska göras 
delaktiga i beslut som rör dem. Här går det bland annat att problematisera det faktum att den 
enskilde socialarbetaren i praktiken bestämmer om det är lämpligt att barnets perspektiv ska 
inhämtas. Detta genererar sannolikt i slentrianmässiga bedömningar kring huruvida ett barn 
ska höras i en fråga eller ej. Hade det istället varit obligatoriskt att prata med barnet skulle 
organisationen tvingas se till att det finns tillräcklig kunskap för hur detta ska gå till. Det kan 
emellertid tänkas att det skulle krävas en betydligt större ansträngning än så för att möjliggöra 
ett utredningsarbete som präglas av god kvalitet i mötet med barn och unga, ett 
relationsinriktat förhållningssätt och en hög grad av delaktighet. 
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Bilaga 1. Informationsbrev till intervjupersoner 
 
Hej! Jag heter Pontus Forsberg och läser sjätte terminen på socionomprogrammet vid Umeå 
universitet och ska nu under vårterminen skriva min kandidatuppsats. 
 
Min tanke med uppsatsen är att belysa i vilken grad ungdomar upplever sig vara delaktiga i 
utredningar/beslut/insatser som gäller dem samt kvaliteten på bemötandet de får av 
socialtjänsten.  
 
Medverkan i min uppsats innebär att du deltar i ett samtal med mig som tar ca 30-60 minuter 
på en plats som vi kommit överens om tillsammans. Jag kommer att ställa frågor som rör din 
upplevda delaktighet i frågor som rört dig under din kontakt med socialtjänsten. Jag kommer 
också ställa frågor om hur du upplevt mötet med socialtjänsten.  
 
Under samtalet bjuder jag på tilltugg och något att dricka. Du bestämmer själv om du ska 
medverka eller ej och kan när som helst avbryta din medverkan (även under samtalet om så 
önskas). Jag kommer att spela in samtalet för att efter genomfört samtal kunna analysera vad 
som blivit sagt på bästa sätt. Det är endast jag som kommer att ha tillgång till och lyssna på 
det inspelade samtalet. Ditt namn kommer inte att finnas med någonstans i uppsatsen, du 
förblir anonym och jag kommer inte att använda det insamlade material till något annat än 
denna uppsats.  
 
Tack på förhand! 
Pontus Forsberg 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Information 
Samtalet kommer att spelas in i syfte att jag ska kunna analysera det som sägs på bästa sätt. 
Det inspelade materialet från samtalet kommer hanteras varsamt och endast jag har tillgång 
till det, ingen annan än jag lyssnar på det. I uppsatsen kommer jag att presentera mina resultat 
från samtalen. Jag kommer att anonymisera dig som medverkat så det inte går att ta reda på 
vem som medverkat i min studie eller vem som sagt vad. Medverkan är frivillig vilket innebär 
att du själv väljer om du vill avstå att svara på frågor och du kan när som helst avbryta 
samtalet.  
 
Under intervjuns gång kommer jag att kalla de som arbetar inom socialtjänsten för 
socialarbetare. Känn dig fri att avbryta mig om det är något som är oklart eller så. 
 
Frågorna behandlar din upplevda delaktighet i dina kontakter med socialarbetaren samt vilket 
bemötande du upplevt att du fått av socialarbetaren du mött.  
 
Skalfrågor: 

-‐   Ålder? 
-‐   Ålder vid första kontakt med socialtjänsten? 
-‐   Hur många år har du haft att göra med socialtjänsten? 

 
Möten med socialarbetaren 

-‐   Minns du ditt första möte med någon socialarbetare? Kan du berätta mer… 
(Vad kändes bra/mindre bra?) 

-‐   Vilken information brukar du få inför träffar med socialarbetaren? 
(Och hur får du den? Telefonsamtal? Sms? Mail?) 

-‐   Kan du beskriva hur du känt inför att träffa socialarbetaren; hur du känt före mötena, 
under mötena samt hur det känts efteråt? 

-‐   Har du känt att du har kunnat prata med socialarbetaren? (förtroende/litat på) 
(Ja/nej – Vad har det berott på? Hur har du hanterat det?) 

-‐   Vad anser du är viktigt för en bra relation och ett bra samarbete med socialarbetaren? 
 

 
Utredning/beslut 

-‐   Upplever du att du fått tillräcklig information från socialarbetaren om utredningen som 
gjorts och beslut som fattats? (fått tillfälle att läsa utredningen? ställa frågor?) 

-‐   Upplever du att det funnits möjlighet för dig att komma med egna synpunkter 
(påpeka felaktigheter) 

-‐   Upplever du att du blivit tillfrågad och lyssnad på? (Varför känns det så/varför känns 
det inte så?  
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-‐   När du tittar på den utredning som gjorts och de beslut som fattats; stämmer de 
överens med din egen bild av situationen? (Om nej – vad tror du det beror på?) 

 
Insatsen 

-‐   Gick du frivilligt med på xx(insats/insatserna)xx?  
-‐   Har du känt att din (goda/dåliga) relation till din socialarbetare har påverkat ditt 

engagemang i att ta emot eller inte ta emot den insats du erbjudits? (Berätta mer…) 
-‐   Vad var det som gjorde att xx(insatsen)xx fungerade/inte fungerade tror du? 

 
 
Avslutande frågor 

-‐   Vad har totalt sett varit bäst med din kontakt med socialtjänsten? 
-‐   Vad har varit mindre bra? 
-‐   Hur hade det kunnat göras bättre anser du? 
-‐   Har din bild av socialarbetaren du mött och/eller socialtjänsten i stort förändrats sedan 

det första mötet? 
(Varför tror du det är så/inte är så?) 
Berätta gärna mer! 

-‐   Är det något mer du skulle vilja tillägga? 
 
Tusen tack för din medverkan!  
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Bilaga 3. Kodningsmall 
 
 
Kategori Kod 

 
 
Vad som är bra med 
socialtjänsten 

Samma bemötande 
Trevliga 
Hjälper 
Tillit till professionen 
Det händer saker 
Visar respekt 

 
 
Vad som är problematiskt 
med socialtjänsten 

Lång väntan 
Maktasymmetri  
Tar beslut över huvudet 
Tror dom vet bäst 
Övertro till barns förmåga 
För mycket information 
Intensiva möten 

 
 
 
 
 
 
 
Den relationsskapande 
socialarbetaren 

Transparent 
Pressar inte 
Förstående 
Dömer inte 
Intresserad 
Bryr sig 
Vill träffas 
Lyssnar 
Stärkande 
Stöttande 
Tydlig 
Tillgänglig 
Flexibel 
Handlingskraftig 
Pålitlig  
Metodisk 
Ger tips 
Tänjer på gränser 

 
 
 
 
 
Relationsförsvårande 
faktorer 

Regler 
Fyrkantigt system 
Okänsligt bemötande 
Inte tillgänglig 
Tidigare händelser kopplade till soc. 
Personalomsättning 
Upprepande 
Bryter överenskommelser 
Obrydda socialarbetare 
Föräldrars förhållningssätt 
 
 

Kategori Kod 
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Ungdomens behov 
 

Ville ändras 
Lätta på trycket 
Vägledning 
Träffa socialarbetare med rätt 
kompetens 
Kontinuitet 
Säkerhet för integritet 
En bärande relation 
Bara velat prata 
Bli sedd som människa  

 
 
 
Ungdomarnas upplevda 
delaktighet 

Delaktig i beslut 
Delvis delaktig i beslut 
Delaktig i insats 
Likgiltig till beslut 
Psykisk ohälsa påverkar 
Inte läst utredningen 
Inte fått möjlighet att läsa 
utredningen 
Kan inte påverka 
Avståndstagande 
Tog själv kontakt med soc 

 
 
 
Information 

Beror på socialarbetaren 
Detaljer till vuxna 
För ung för att förstå 
Nöjd med informationen 
Otydlig information 
Jobbigt att inte veta 
Oförberedd på infon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


